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ANITA PEPPING

GRONINGEN De Voorwaarts Voor-
waarts als restaurantboot of het
schip verkopen aan de hoogste
bieder? Het stichtingsbestuur is
er nog niet uit. Ideeën zijn wel-
kom en eind deze maand valt de
beslissing.

Het plan om het Groningse vlag-
genschip af te meren aan de Ho-
ge der A voor horeca-doeleinden
spreekt Otto Torenbosch best
aan. Maar of het realistisch is,
daarover durft de bestuursvoor-
zitter van de ‘Stichting tot be-
houd van de Tweemastkoftjalk
Voorwaarts Voorwaarts anno
1899’ geen uitspraak te doen.

Te vroeg, vindt hij, want Ineke
de Boer van café De Sleutel en
s’Amuse is niet de enige belang-
stellende om het Groningse vlag-
genschip als drijvend restaurant
te willen exploiteren. ,,We zijn
met een stuk of acht mensen in
gesprek’’, zegt Torenbosch. ,,Hun
ideeën lopen uiteen van het ge-
bruik als horecaboot, het willen
kopen van het schip om er op
commerciële basis weer mee te
gaan varen, tot het op het land
trekken van het schip om er een
museumstuk van te maken.
Maar we staan ook nog steeds
open voor andere ideeën.’’

De Voorwaarts Voorwaarts ligt
sinds eind maart in de Groningse
Oosterhaven. De koftjalk heeft
een onderhoudsbeurt van een
ton nodig en daarvoor ontbreekt
het geld. De stichting zoekt nu
naarstig naar een oplossing om
het schip als nostalgisch erfgoed
te preserveren. Het liefst zou het
stichtingsbestuur iemand vin-
den die zijn taak overneemt en
geld steekt in het schip om er
weer mee te gaan varen. ,,Maar
dat is een illusie’’, weet de voor-
zitter. ,,Anders was dat allang ge-
beurd.’’

Mocht het schip worden ver-
kocht, dan gaat de opbrengst vol-
gens Torenbosch naar het
Scheepvaartmuseum, zo is vast-
gelegd in de statuten.

,,Maar de belangrijkste part-
ners in het gesprek over de toe-
komst van het oude schip zijn de
provincie en gemeente Gronin-
gen, waarmee wij alle opties se-
rieus zullen bespreken. Uiteinde-
lijk nemen wij als bestuur aan het
eind van deze maand de beslis-
sing die het meest recht doet aan
het schip’’, aldus Torenbosch.

De angst dat het schip bij ver-
koop dusdanig wordt verbouwd
dat het karakter van de koftjalk
wordt aangetast, neemt het be-
stuur beslist mee in de overwe-
gingen.
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